COMPACT RAPPORT
Compacte Informatie over jouw NX11-onderzoek
Je hebt acht persoonlijke ervaringen beschreven en ten aanzien van 12 gevoelens van je gevoelsscores voorzien.
De resultaten zijn in de vorm van enkele overzichten in dit compacte rapport weergegeven.
In de “Compacte Leeswijzer” op de achterzijde krijg je enkele handvatten voor het geven van betekenis aan de resultaten.
Een dialoog met een gecertificeerde NX11-begeleider aan de hand van een uitgebreid rapport geeft nóg meer inzichten en een
extra dimensie aan jouw verhaal.
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Compacte Leeswijzer
Kernzinnen en gevoelspatronen
In dit overzicht staan jouw persoonlijke ervaringen zoals je die zelf hebt beschreven. Rechts ervan zie je vier kolommen: Z-motief, Amotief, Positief en Negatief. Dit heeft te maken met de waarderingstheorie. Voor nu volstaat dat we 4 soorten gevoelens
onderscheiden: Z, A, P en N.
Z staat voor gevoelens die te maken hebben met een behoefte aan zelfstandigheid.
A staat voor gevoelens die te maken hebben met de behoefte aan verbinding met iets of iemand anders.
P staat voor positieve gevoelens, die een beweging ergens naartoe uitdrukken.
N staat voor negatieve gevoelens, die een beweging ergens vanaf of tegenaan uitdrukken.
Als laatste zie je de kolom “Type”. Hierin wordt weergegeven hoe de betreffende ervaring als gevolg van de combinatie van Z-, A-, Pen N-gevoelens in de waarderingstheorie wordt getypeerd.
Welke ervaringen hebben een sterke Z-oriëntatie of in sterke mate een positieve ‘kleur’? Waar zit onvrede?

Volgorde van gevoelens
Uit deze rangorde blijkt welke gevoelens het hoogst scoren en welke minder hoog. Dat wil zeggen dat in relatie tot hetgeen je
beschreven
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bepaalde

gevoelens

meer

op

de
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en

andere

meer

op

de
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Wat zijn de hoogst en wat de laagst scorende Z-, A-, Positieve en Negatieve gevoelens?

Spreidingsdiagram
In het spreidingsdiagram zijn jouw ervaringen geordend op basis van de mate waarin deze meer of minder positieve en/of negatieve
gevoelens oproepen. Ervaringen die rechtsonder staan hebben een positieve gevoelskleur. Ervaringen die linksboven staan hebben
een negatieve gevoelskleur.
Hoe verhouden de verschillende ervaringen zich voor wat betreft hun gevoelskwaliteit (positief versus negatief) en hun
gevoelsintensiteit onderling tot elkaar? Waar ligt het accent?
Ambivalente ervaringen hebben vaak een bijzondere betekenis, omdat hierbij sprake is van een intrinsiek spanningsveld (+/-).
Bestudeer de ambivalente ervaringen, die zowel positief als negatief zijn.
Kijk tot slot naar het verschil tussen jouw algemeen ervaren (AE) en ideaal ervaren (IE). Is er sprake van een bepaalde spanning
tussen hoe het is en hoe je graag zou willen dat het is?

Waarderingssysteem
De cirkel geeft een indruk van jouw waarderingssysteem. Ieder segment in de cirkel geeft uitdrukking aan een bepaalde typering.
Positieve Z-ervaringen wijzen doorgaans op ervaringen van zelfstandigheid, succes, prestatie, volharding, invloed en eigenwaarde.
De (Z+) oriëntatie legt de nadruk op autonomie, prestatie en invloed. Negatieve Z-ervaringen wijzen vaak op het niet eens zijn met de
situatie zoals deze is, en op het streven naar de overwinning van weerstanden. Positieve A-ervaringen wijzen meestal op ervaringen
van verbondenheid, liefde, ontroering, ontvankelijkheid, rust en troost. Er is hier sprake van harmonie of eenheid met de omgeving.
Negatieve A-ervaringen wijzen meestal op een gemis, een onvervuld verlangen, een (definitief) afscheid, een onvervulde liefde, het
niet kunnen bereiken van eenheid, er niet bij horen. Soms kan het ook betekenen dat je jezelf niet kan bereiken.
Ervaringen waar zowel Z als A hoog scoren in combinatie met veel positieve gevoelens (ZA+), zijn vaak krachtig, inspirerend en op
eenheid en verbinding gericht. De negatieve combinatie van lage zelfbevestiging en lage eenheid met de ander (LZLA-) kenmerkt
zich door machteloosheid, leegte, isolement en stagnatie. Dit komt voor in situaties waarbij er geen grip meer is op de dingen die
zich voordoen en waarin er ook geen verbondenheid is met anderen. Wanneer er in de cirkel sprake is van relatief veel ervaringen
met de typering LZLA-, dan heeft dit vaak een blokkerend effect op je. Het zijn meestal ervaringen van machteloosheid, angst,
overspanning, slachtoffer zijn, isolement en leegte.
Wat is het eerste beeld van jouw waarderingssysteem voor wat betreft de verdeling van jouw ervaringen over de verschillende
typeringen, de accenten daarin, en is er sprake van een zekere balans en een zekere variatie?
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